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“พระวชิระ” สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ” ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก�าเนิดการอุดมศึกษาของไทย พื้นหลังคืออะตอม
สื่อถึงความเป็นวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอิเล็กตรอน ๔ ตัว สื่อถึงการรวมกันของ ๔ 
หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เกิดเป็น 
กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม โดยเลือกใช้สีแสด สม่ีวง และสเีหลือง 
ซึ่งเป็นสีที่มีความหมายดังนี้ 

สแีสด สปีระจ�าวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช “พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

สม่ีวง สปีระจ�าวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
พระผู้พระราชทานก�าเนิดการอุดมศึกษาของไทย 

สีเหลือง สีประจ�าวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร “พระบดิาแห่งเทคโนโลยขีองไทย” “พระบดิาแห่ง
การวจิยัไทย” และ “พระบิดาแห่งนวตักรรมไทย”



๑๓ ตลุาคม ๒๕๗๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศ. (พเิศษ) ดร.เอนก 
เหล่าธรรมทศัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจยัและนวตักรรม (อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ ์เบญ็จาธกิลุ 
ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
ปลัดกระทรวง อว. และคณะผู้บริหาร อว. จัดกิจกรรมน้อมร�าลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๗๔ 
ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับ ๑๘๐ หน่วยงานของ อว. ทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาคอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
และส�านึกในพระมหากรุณาอันล้นพ้นที่ทรงมีคุณูปการแก่ อว.  
ทั้งด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้อง 
แถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า  
ชาว อว. ทั้งสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของ อว. กว่า ๑๘๐ หน่วยงาน ล้วนส�านึกใน 
พระมหากรณุาธคิณุ ทีท่รงมต่ีอการพฒันาการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม จึงพร้อมใจจัดกิจกรรมน้อมร�าลึกพร้อมจัดท�า
ข ้อความน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน�าเสนอภาพ 
พระราชกรณยีกจิเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์และสือ่ออนไลน์ของหน่วยงาน 
รวมทัง้มกีารถ่ายทอดภาพการจัดกจิกรรมน้อมร�าลกึในส่วนกลางจาก
ระบบ Zoom ผ่าน Facebook Live หน้าเพจกระทรวง อว. ออนไลน์
พร้อมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยเฉพาะ
ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา เช่น ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรม 
จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ม.นเรศวร จัดกิจกรรมจิตอาสา
ท�าอาหารแจกจ่ายให้กบันกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป จ�านวน ๙๙๙ ชุด 
มรภ.ล�าปาง จดักจิกรรมจติอาสาท�าความสะอาด วทิยาลยัชมุชนน่าน 
จัดกิจกรรมจิตอาสาพาเพื่อนท�าความดี วิทยาลัยชุมชนชัยนาท  
จัดกิจกรรมจิตอาสาแจกถุงยังชีพ และ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรม

จิตอาสาส่งคืนพื้นท่ีปลอดภัยสู่ชุมชน เป็นต้น ขณะท่ียังมีอีกหลาย
แห่งที่จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า จิตอาสาพัฒนา และจิตอาสา 
จุดบริการฉีดวัคซีน ฯลฯ

“ในหลวงรชักาลท่ี ๙ ทรงมคีณุปูการต่อด้านการอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมมากมาย ทรงพระราชทานปริญญาบตัร
แก่บัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องด้วยพระองค์เอง 
มาตลอด ๕๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๔๒) พระราชทานทุนการศึกษา 
“ทุนภมูพิล” แก่นสิตินกัศกึษา และ “ทุนอานนัทมหดิล” ให้บณัฑติไทย 
ไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อกลับมาเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติ ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์แผนใหม่ 
ทรงเป็นท้ัง “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” ด้วยทรงพระราชทาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อแก้ไขปัญหาในการด�ารง
ชีวิตของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ด้วยทรงค้นคว้า
วิจัยน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน น�าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ ผ่านโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ทรงเป็น 
“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ด้วยทรงประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกล
เติมอากาศที่ผิวน�้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือกังหันน�้าชัยพัฒนา  
และได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันท่ี ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ และทรงเป็น “บิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ด้วยมี
พระปรีชาสามารถในการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยว 
จนให้ประชาชนใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้” รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวและว่า ขอเชิญชวนพสกนิกรไทย
ร่วมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันได้ทางเว็บไซต์ของ
กระทรวง อว. หรอืทีล่งิค์ https://www.mhesi.go.th/index.php/ 
news-and-announce-all/in-my-heart.html 

อว. จัดกิจกรรมน้อมรำ�ลึกเนื่องในวันคล้�ยวันสวรรคตพระบ�ทสมเด็จ
พระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร 
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เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารยพิเศษ 

เอนก เหล่าธรรมทศัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู ้บริหาร 

ข้าราชการ คณาจารย์และบุคลากรของกระทรวงการ

อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ทีไ่ด้มาชมุนมุกนั

อย่างพร้อมเพรียง ณ ที่แห่งนี้ ต ่างน้อมจิตตั้งม่ันเป็น 

หน่ึงเดียวกันเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ 

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

คำ�กล่�วน้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ
เนื่องในวันคล้�ยวันสวรรคต

พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร
ณ อ�ค�รพระจอมเกล้�

กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันอังค�รที่ ๑๓ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๔
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ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติร ปวงพสกนกิรใต้ร่มพระบารมทีัว่ราชอาณาจักร 

ต่างประจักษ์ซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้

ทรงทุ ่มเทก�าลังพระวรกายและก�าลังพระปัญญาปฏิบัติ 

พระราชกรณียกจินานปัการเพือ่ประโยชน์สขุแห่งปวงพสกนกิร 

โครงการในพระราชด�าริน้อยใหญ่ก่อให้เกิประโยชน์อย่าง

อเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่ อ เป ็นแนวทางให ้อาณา

ประชาราษฎร์ได้ด�าเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็น

ภูมิคุ ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของ

ประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมน�าแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ  

พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ 

แสงแห่งดวงประทีปที่ส ่องไสวอยู ่ทั่วแผ่นดินนี้ 

เปรยีบประดจุดัง่จติอนับรสิทุธิข์องปวงพสกนกิร ทีล้่วนส�านกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า 

จกัน้อมน�าแนวทางพระราชด�ารทิีไ่ด้พระราชทานไว้ เป็นเครือ่ง

ยดึเหนีย่วในการปฏบิติัหน้าทีแ่ละด�ารงตนเพือ่สร้างประโยชน์

สุขแก่ประเทศชาติสืบไป

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ในวันนี้ ขอให้ผู้ที่ร่วมชุมนุมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ 

พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดมิได ้ของพระมหากษัตริย ์ผู ้ทรงเป ็นที่รักยิ่ง 

ของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์ 
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พระร�ชท�นปริญญ�บัตร 
การเสด็จพระราชด�าเนินพระราชทานปริญญาบัตร

แก่บณัฑติ โดยประเทศไทยเป็นประเทศเดยีวทีพ่ระมหากษตัริย์
พระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เอง ทรงให้เกียรต ิ
แก่บัณฑิตอย่างสูงยิ่ง เท่ากับผู้ท�าคุณประโยชน์ได้รับเครื่อง
ราชอิสริยภรณ์ชั้นสายสะพาย คือ มีโอกาสได้เข ้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรอย่างใกล้ชิดที่สุดด้วย ทรงเริ่ม
พระราชทานปรญิญาบตัรแก่สถาบนัอดุมศึกษาต่าง ๆ  ของรัฐ 
ด้วยพระองค์เอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นับเป็นเวลากว่า ๕๐ ปี โดยเสด็จพระราชด�าเนนิพระราชทาน
ปรญิญาบตัรคร้ังสุดท้ายด้วยพระองค์เอง เมือ่วนัท่ี ๒๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เคยมีผู ้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ทรงลด 
การเสด็จลง โดยให้พระราชทานปริญญาบัตรเฉพาะในระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปเท่านั้น แต่มีพระราชกระแสว่า พระองค์ 
เสียเวลายื่นปริญญาบัตรให้บัณฑิตคนละ ๖-๗ วินาทีนั้น  
แต่ผูไ้ด้รบันัน้มคีวามสขุเป็นปี ๆ เปรยีบกนัไม่ได้เลยทรงเหน็ว่า 
การพระราชทานปริญญาส�าหรับผู้ส�าเร็จในระดับปริญญาตรี
น้ันส�าคัญ เพราะบางคนอาจไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก เคยตรัสว่า “จะพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตปริญญาตรีไป จนกว่าจะไม่มีแรง”

พระบรมร�โชว�ท

 
 พระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่
บัณฑิตเป็นประจ�าทุกปีนับเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งในชีวิตซึ่ง
บัณฑิตทุกคนยังจารึกไว้ในความทรงจ�าและน้อมน�าไปปฏิบัติ
จริง ดังที่ พระปฐมบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิต
จุฬาฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ได้ให้ข้อคิด 
ที่เปี ่ยมด้วยความหมายยิ่งถึงคุณค่าของบัณฑิต แม้จะจบ 
การศกึษาไปแล้ว แต่ชือ่เสยีงเกยีรตคิณุของสถาบนัการศึกษา
จะติดตัวบัณฑิตทุกคนไปตลอดชีวิต 

“…ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำได้รับปริญญำและ
อนุปริญญำในวันนี้ ข้ำพเจ้ำขอแสดงควำมยินดีด้วย เพรำะ 
กำรที่บรรลุถึงผลขั้นสุดท้ำยของกำรศึกษำ เช่นที่ได้ปฏิบัต ิ
มำนั้นเป็นสิ่งที่ท�ำได้ยำกและน่ำสรรเสริญ แต่ขอให้นึก 
อยู่เสมอว่ำ เมื่อท่ำนส�ำเร็จกำรศึกษำออกไปแล้ว ยังมีคน 
เป็นจ�ำนวนมำกที่เอำใจใส่เฝ้ำดูกำรกระท�ำของท่ำนอยู่ต่อไป 
ใครท�ำดีก็ได้รับค�ำชมเชยและสรรเสริญ ใครท�ำไม่ดีเขำก็จะ 
พำกันติ  และพลอยติชมถึงสถำนศึกษำของท ่ำนด ้วย  
ชื่อมหำวิทยำลัยของท่ำนคือ “จุฬำลงกรณ์” จะติดตัวท่ำนไป
ด้วยเสมอไม่ว่ำจะประพฤตดิหีรอืประพฤตชิัว่ ฉะนัน้ ทกุ ๆ  ครัง้ 
ที่ท่ำนจะกระท�ำสิ่งใดลงไปจงคิดแล้วคิดอีก ทบทวนดูทั้งทำง
ได้ทำงเสยีให้แน่ชดัเสยีก่อน “จฬุำลงกรณ์” หำได้เป็นแต่เพยีง
ชือ่ของมหำวิทยำลยันีเ้ท่ำนัน้ไม่ ยงัเป็นนำมของผูพ้ระรำชทำน
ก�ำเนิดของสถำนที่แห่งนี้ด้วย ฉะนั้น จึงเป็นกำรจ�ำเป็นอย่ำง
ยิ่งท่ีท่ำนจะต้องปฏิบัติตนให้เหมำะสมกับเป็นผู้ที่ได้รับกำร
อบรมสั่งสอนไปจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยนี้…”

ทรงทราบดีว่านิสิตศึกษาเป็นพลังส�าคัญที่จะช่วย
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต หากนิสิตนักศึกษาที่มีพลังอยู่
ในตัวมากมายนั้น ได้น�าพลังดังกล่าวไมใช้ในทางที่ถูกที่ควร  
กจ็ะเกิดเป็นพลงัสร้างสรรค์ทีม่ผีลต่ออนาคตของประเทศชาตไิด้ 
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จึงทรงศึกษาความเป็นไป เสด็จพระราชด�าเนินไปทรง 
เยี่ยมเยี่ยนถึงมหาวิทยาลัย พระราชทานพระราชด�ารัส 
พระบรมราโชวาทแก่นิสิตนักศึกษาอยู่เสมอ ด้วยทรงมุ่งหวัง
ให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้ถึงความเสียสละ และรู้จักใช้พลังที่มี
อยู่ในตนในทางที่ถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์อันยั่งยืนของ
ประเทศชาติในอนาคต

“...แล้วก็เคยเปรียบเทียบเหมือนกับว่ำ นักศึกษำ 
ทุกคนในมหำวิทยำลัยก็เป็นเหมือนต้นไม้ต้องปลูก ปลูกฝัง
ควำมรู ้ให้แน่น เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ถึงเรำเข้ำ
มหำวิทยำลัยก็เพื่อจะเรียน หำวิชำควำมรู ้เพื่อไปใช้เป็น
ประโยชน์ต่อไป แต่ทั้งหมดนี้ ก็หมำยถึงควำมรู้นั้นที่จะไปใช้
ก็หมำยควำมว่ำ ไปใช้เพื่อพัฒนำประเทศเป็นส่วนรวม  
เพรำะว่ำทุกคนก็ต้องกำรให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง มีควำม
ก้ำวหน้ำ มีผลิตผลดี และมีควำมสงบเรียบร้อยนั้น ถึงแม้เรำ
จะปลกูอะไรไม่ได้ผลในยคุของเรำ ลกูหลำนของเรำกไ็ด้ผล...”

พระราชด�ารัส พระราชทานแก่อาจารย์ นิสิตเก่า  
และนสิติปัจจบุนัของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ณ พระทีน่ัง่
อัมพรสถาน วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๙

“ข้ำพเจ้ำขอมีส่วนร่วมยินดีกับท่ำน ที่ส�ำเสร็จ 
กำรศึกษำมำรับปริญญำในวันนี้ แต่ก็ใคร่ขอตักเตือนให ้
สังวรในข้อที่ควรเป็นผู ้มีจิตใจสูง ประพฤติและปฏิบัติให้ 
สมกับที่ได้นำมว่ำ “บัณฑิต” กำรท่ีท่ำนได้รับปริญญำบัตร  
เพียงแต่เป็นเครื่องชี้แสดงว่ำ ได้ผ่ำนกำรศึกษำรับควำมรู ้
ช้ันหนึ่งที่ก�ำหนดไว้เท่ำนั้น แต่ค�ำว่ำ “บัณฑิต” นั้น ย่อมมี
ควำมหมำยลึกซึ้งยิ่งกว่ำนั้น ผู้ที่ควรแก่นำมว่ำ “บัณฑิต” นั้น 
นอกจำกควำมรู้ควำมสำมำรถแล้ว ยังต้องเป็นผู้มีจิตใจสูง  
มีศีล มีธรรม มีสติสัมปชัญญะ อดทนอดกลั้น ประพฤติแต่ 
สิ่งที่ชอบที่ควร วำงตนให้สมเกียรติ เป็นผู้ที่ควรแก่กำรนับถือ
เป็นแบบอย่ำง...”

พระบรมราโชวาท ในพีธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๙๔

พระร�ชท�นน�มมห�วิทย�ลัย

สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับพระราชทานชื่อ เพื่อเป็น
มิง่ขวญั มิง่มงคล โดยเรียงล�าดับตามปีท่ีได้รับพระราชทานชือ่
ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๑๐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๑๔ สถาบนัพระจอมเกล้า หรือ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ในปัจจุบัน 
พ.ศ. ๒๕๑๗ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. ๒๕๓๑ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สถาบัน

ราชภัฏ หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ทุนอ�นันทมหิดล
ทรงตระหนักว่า ประเทศไทยต้องการผู้ที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อมาพัฒนา 
ประเทศมากข้ึน จึงส่งเสริมนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
และมีความสามารถยอดเยี่ยมให้มีโอกาสไปศึกษาต่อ  
ณ ต่างประเทศ เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วได้ท�างานเป็น 
ผู ้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมาต่อไป  
จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ทุนอานันทมหิดล” ในปี  
พ.ศ. ๒๔๙๘ แก่นักศึกษาแพทย์ตามรอยพระบาทสมเด็จ 
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พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ 
เพ่ือเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช 
พระบาทสม เด็ จพระปร เมนทรมหาอานั นทมหิ ดล  
พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล”  
ได้ขยายขอบเขตการพระราชทานทุนแก่นิสิตนักศึกษา 
ทั้งในสาขาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
เกษตรศาสตร ์ นิติศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ รัฐศาสตร ์  
สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ และอักษรศาสตร์ โดยมี 
คณะกรรมการประจ�าแต ่ละสาขาคัดเลือกบัณฑิตที่ม ี
ผลการเรยีนดแีละความสามารถยอดเยีย่มแต่ละสาขาดงักล่าว 
ไปศึกษาเพ่ิมเติม ณ ต่างประเทศ เพื่อจะได้กลับมาท�างาน 
เป็นผู้เช่ียวชาญในวิชาที่ได้ศึกษามาตามพระราชประสงค์  
โดยไม่มีสัญญาผูกมัดว่าผู ้ได้รับพระราชทานทุนจะต้อง 
กลบัมาปฏบิตังิานอย่างใด เพราะมพีระราชประสงค์จะให้ผูร้บั
ทุนได้เกิดความส�านึกรับผิดชอบเอง แต่ผู ้รับทุนทุกราย 
ก็กลับมาปฏิบัติงานเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองตาม 
พระราชประสงค์

ทุนภูมิพล

พ.ศ. ๒๔๙๕  ทรงตั้งทุนภูมิพล จากรายได้ในการ 
จัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ แห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาได้ขยาย 
ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่มี 
ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

พระราชทานเงินทนุภูมพิล ให้เป็นรางวัลเรยีนดเีย่ียม
แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายที่สอบไล่ได้ที่ ๑  
และได้ปริญญาเกียรตินิยม เป็นประจ�า ปีละ ๑ รางวัล และ 
จะโปรดเกล้าฯ ให้ได้เฝ้า ทูลละอองธุลีพระบาทเข้ารับ
พระราชทานรางวลั ในวนัเสดจ็พระราชด�าเนนิมาพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจ�าปีด้วย

พระบิด�แห่งเทคโนโลยีของไทย

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะรัฐมนตร ี
เห็นชอบให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ
ก�าหนดให้วันที่ ๑๙ ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันเทคโนโลย ี
ของไทย” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเพื่อร�าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด 
โดยทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยและทรงน�าเทคโนโลยีสมัยใหม ่
มาประยุกต์ใช ้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร ้อนของ
ประชาชนให้พ้นจากความทกุข์ยาก มีชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ 
และสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพและ 
พระปรีชาสามารถตลอดจนพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล 
ของพระองค์ดังประจักษ์แก่ชาวโลก จากโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�ารต่ิางๆ นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้น
แก่ชาวไทยทั้งมวล
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พระบิด�แห่งนวัตกรรมไทย

 วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรี 
เห็นชอบให้ด�าเนินโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัเป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และก�าหนด
ให้วันที่ ๕ ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ”  
เพือ่เป็นการเทดิพระเกยีรตใินวโรกาสพระราชพธีิฉลองสริิราช
สมบัติครบ ๖๐ ปี และเป็นการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
พระอจัฉรยิภาพและพระปรชีาสามารถด้านนวตักรรมโดยการ
ใช้เทคโนโลยแีก้ปัญหาสภาพดนิเปรีย้วให้สามารถใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรได้ 

พระบิด�แห่งก�รวิจัยไทย

 วนัที ่๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ
ให้ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย”  
เ พ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานโครงการ 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ  
เพื่อแก้ไขปัญหาในการด�ารงชีวิตและขจัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่
อาณาประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุข มีพระราชปณิธาน 
แน่วแน่ท่ีจะยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนคุณภาพชีวติ
ของประชาชนโดยการพัฒนาอย่างย่ังยืน ทรงอุทิศก�าลัง 
พระวรกาย ก�าลังพระปัญญาและก�าลังพระราชทรัพย์ใน 
การทรงศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และทดลองจนปรากฏผลเป็น 
ที่ประจักษ์แล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้เผยแพร่แก่ประชาชน 

พระบิด�แห่งก�รประดิษฐ์ไทย

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา 
“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  
พระมหากรุณาธคิณุและพระคณุปูการท่ีทรงมต่ีองานด้านวจิยั
และงานด้านการประดิษฐ์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ก�าหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ของ 
ทุกปี เป็นวันนักประดิษฐ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงประดิษฐ์
คิดค้น เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ 
กงัหนัน�า้ชยัพฒันา และทรงได้รบัการทลูเกล้าฯ ถวายสทิธบัิตร
การประดิษฐ์เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่ง 
สภาวิจัยแห่งชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผลงานประดิษฐ์
คดิค้น หรือส่ิงประดิษฐ์ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตปิระจ�า
ปี ๒๕๓๖ รางวลัที ่๑ เมือ่วันที ่๑๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
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แนวทางและหลกัเกณฑ์
การเปดิสถานที่ท าการ
ของสถาบันอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1)  ในระยะที่ 1 อนุญาตเฉพาะคณาจารย ์บุคลากร นักวิจัย และนิสตินักศึกษาที่เข้ามาปฏบิัตงิาน 
จัดการเรยีนการสอน หรอืท ากจิกรรมในพืน้ที่ของสถาบันอุดมศึกษา

2)  ก าหนดจ านวนผูท้ี่เข้ามาในพืน้ที่สถาบันอุดมศึกษา โดยค านึงถงึการป้องกนัการตดิเชื้อและ
ภมูิคุ้มกนัของผูป้ฏบิัต ิเช่น  มีผูท้ี่ไดร้บัวัคซนีอยา่งน้อยรอ้ยละ 90 ของบุคคลทั้งหมดที่เข้ามา
ในพืน้ที่ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นตน้ 

3)  จ านวนของผูไ้ดร้บัอนุญาตให้เข้ามาในพืน้ที่สถาบันอุดมศึกษาไม่เกนิรอ้ยละ ดงันี้
3.1) ระยะที่ 1 ไม่เกนิ 25% ของจ านวนผูป้ฏบิัตงิานในพืน้ที่ในสถานการณ์ปกติ
3.2) ระยะที่ 2 ไม่เกนิ 50% ของจ านวนผูป้ฏบิัตงิานในพืน้ที่ในสถานการณ์ปกติ
3.3) ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของภาครฐั หรอืพืน้ที่ ในขณะนั้น

4)  การเข้ามาปฏบิัตงิาน จัดการเรยีนการสอน หรอืท ากจิกรรมกลุม่ จ าแนกตามพืน้ที่ควบคุม 
(ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงตามประกาศของ ศบค.) ดงันี้

4.1) พืน้ที่ควบคุมสงูสดุและเข้มงวด  ไม่เกนิกลุม่ละ 25  คน    
4.2) พืน้ที่ควบคุมสงูสดุ                ไม่เกนิกลุม่ละ 50  คน
4.3) พืน้ที่ควบคุม                       ไม่เกนิกลุม่ละ 100  คน
4.4) พืน้ที่เฝ้าระวังสงู                   ไม่เกนิกลุม่ละ 200 คน
4.5) พืน้ที่เฝ้าระวัง                       ไม่เกนิกลุม่ละ 500 คน

1) เมื่อสถานการณใ์นระดบัพืน้ที่คลีค่ลาย และให้ใช้อาคาร
สถานที่ได้

2) จัดให้มีระบบการสร้างเสริมภมูิคุ้มกนั การป้องกนั 
การเฝ้าระวัง และการดแูลเมื่อมีการตดิเชื้อ 

3) มีการประเมินสถานการณอ์ยา่งตอ่เนื่อง ในช่วงแรก
ทุก 2 สัปดาห์ และสามารถปรับเปลีย่น ตามสถานการณไ์ด้

หลักเกณฑ์การให้เข้ามาปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาเง่ือนไขในการเปิดสถานทีท่ าการของสถาบนัอุดมศกึษา

แนวทางและหลกัเกณฑ์การเปิดสถานที่ท าการของสถาบันอุดมศกึษา

ช่วงเวลาการเปิดสถานท่ีท าการสถาบันอุดมศึกษา

ให้มีการประเมินร่วมกนักับทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
โดยด าเนินการเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 

ระยะที่ 1  พฤศจิกายน 2564
ระยะที่ 2  ธนัวาคม 2564  
ระยะที่ 3  มกราคม 2565 

ทั ้งนี ้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดเกณฑ์เพิ ่มเติมหรือลดหย่อนเกณฑ์
บางอย่างได้ข้ึนอยู่กับการประเมินสถานการณ์ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู ้เข้ามาในพื ้นที ่ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นส าคัญ  และสามารถดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ท าการของสถาบันอุดมศึกษาได้ตาม QR Code นี้

แนวปฏิบตักิารเปิด
สถานที่ท าการ

ของสถาบันอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik. 

ปัจจัยต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการตัดสนิใจในการเปิดสถาบนัอุดมศกึษา 

สถาบันอุดมศึกษาจะเปิดท าการเมื่อใด เวลาใด และจะมีกระบวนการด าเนินการอยา่งไร 

• การเลอืกช่วงเวลาทีเ่หมาะสม
• การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การจัดสถานทีท่ีเ่อ้ือต่อการเรียน
การสอนอย่างหลากหลาย ทัง้ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ พืน้ทีป่ฏิบตัิงาน

• การเสริมประสทิธิภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสร้างสรรค ์การ
เรียนรู้ทัง้แบบ Onsiteและ Online 

• การพัฒนาอาจารย์ให้สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

• การก าหนดแนวปฏิบตัิการท ากิจกรรมของนสิตินกัศกึษา 
• การให้บริการในรูปแบบต่างๆ 
• อ่ืนๆ

สถาบนัอุดมศกึษาแต่ละแห่งตอ้งศกึษาปัจจัยตา่งๆ ตามบริบทของตนเอง 
เพือ่การตัดสนิใจ และเลอืกแนวทางทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ในพืน้ที ่
โดยอยู่บนพืน้ฐานของการท างานอย่างเป็นระบบและยึดมาตรการทาง
สาธารณสขุเป็นส าคญั 

นโยบายและเง่ือนไขการเปิดสถานที่ท าการพืน้ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

การก าหนดนโยบาย เงื่อนไขการเปิด
สถานที่ท าการ01 02

03 04หลกัเกณฑ์การให้
เข้ามาปฏิบัติงาน
หรือท ากิจกรรมใน
พืน้ที่ของ
สถาบันอุดมศึกษา

กระบวนการเข้าใช้
สถานที่อาคารเรียน

01
การก าหนดนโยบาย 

11อุดมศึกษาก้าวไกล



1. การก าหนดนโยบาย

ความพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามมาตรการ
สาธารณสขุ มาตรการคัดกรอง การเฝ้าระวัง 
แผนบริหารความเสีย่ง  โดยมีมาตรการส าคัญ
ท่ีใช้ในการควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 ดังน้ี

มาตรการความปลอดภยัของทกุคน
จากการแพร่ระบาด

นโยบายและเงื่อนไขการเปิดสถานทีท่ าการพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด

1. มาตรการคัดกรองเบ้ืองต้น 
2. มาตรการด้านสงัคม 
3. มาตรการด้านอนามัยสิง่แวดลอ้ม 
4. มาตรการด้านสขุลกัษณะ สถานท่ี และสิง่อ านวย
ความสะดวก 

จัดท าระบบติดตามดูแลผู้มีความเสีย่ง เช่น 
อาจารย์และนักศึกษาระหว่างท่ีอยู่ท่ีพ านัก
หรือกลบัภูมิล าเนา นักศึกษา บุคลากร
แลกเปลีย่น

มาตรการดา้นการตดิตามดแูลผูม้ี
ความเสีย่งจากการตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

จัดให้มีหน่วยประสานงาน รับค าร้องให้ความ
ช่วยเหลอื และเตรียมการจัดหางบประมาณสนับสนุน
มาตรการเยียวยาเป็นเวลาอย่างน้อย 1-5 ปี ดังนี้

มาตรการเยยีวยานสิตินกัศกึษาทีค่รอบครัว
ไดร้ับผลกระทบ

1.  การช่วยเหลอืเยียวยานิสตินักศึกษาและ
ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบในวงกว้าง  

2. การช่วยเหลอืเยียวยานิสตินักศึกษาท่ีได้รับ
ผลกระทบชั่วคราวและสามารถฟืน้ตัวได้ใน
ระยะเวลาอันสัน้

3. การช่วยเหลอืเยียวยานิสตินักศึกษามุ่งเป้าไปท่ี
ผู้ได้รับผลกระทบระยะยาว 

4. การช่วยเหลอืนิสตินักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
ในกรณทีี่มีการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรืออยู่ในกลุม่ความเสีย่งสงู 

1 2 3

1. การก าหนดนโยบาย
การจัดการด้านสาธารณสุข การเตรียมการคัดกรอง ดูแลรักษาเบ้ืองต้นแก่
ผู้ ป่วย อ านวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัว ท่ีบ้านหรือ รพ . 
การประสานงานการส่งต่อผู้มีความเสี่ยง  การจัดหน่วยพยาบาลในอาคาร
หอพักนิสิตนักศึกษา การปรับรูปแบบการให้บริการต่างๆ ในห้องพยาบาล การ
ให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา อาจารย์  และบุคลากร ในการปฏิบัติตน ตาม
มาตรการส าคัญในการควบคุมและป้องกันการระบาดของ CIVID-19 ครบถ้วน
ท้ัง 5 ด้าน ผ่านสื่อออนไลน์  และช่องทางการติดต่อในสภาวะฉุกเฉินตลอด 24 
ชั่วโมง

นโยบายและเงื่อนไขการเปิดสถานทีท่ าการพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด

การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการจะค านึงถึงกลุม่เป้าหมายเป็นหลกั ปรับ
รูปแบบกิจกรรมมุ่งสู่วิถีชีวิตแนวใหม่ เน้นการจัดการเรียนการสอน การ
ให้บริการวิชาการ ท่ีเป็นระบบผสมผสาน การปฏิบัติงานวิจัย ในหรือนอกพื้นท่ี
อย่างปลอดภัยและท าเท่าท่ีจ าเป็น การก าหนดสดัส่วนของการท างาน WFH ลด
กิจกรรมท่ีจะเกิดการรวมตัวกัน ดูแลกิจกรรมการเคลือ่นย้ายบุคลากรท้ังในและ
ต่างประเทศ

การก าหนดมาตรการกลางและ 
แนวปฏบิตัติามกลุม่เปา้หมาย
และกจิกรรมของสถาบนัอุดมศกึษา

4

การบริหารจัดการกลาง

ให้อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ โดยสอดคล้องกับการ
มาตรการท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ก าหนดในแต่ละช่วงเวลา

1. การก าหนดนโยบาย

การก าหนดมาตรการกลางและ
แนวปฏบัิตติามกลุม่เป้าหมาย
และกจิกรรมของสถาบนัอุดมศกึษา

นโยบายและเงื่อนไขการเปิดสถานทีท่ าการพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด

4
มาตรการ/แนวปฏิบัตขิอง
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย 
(อาจผ่อนคลาย ได้ตามสถานการณ์)

นักศึกษาไทย

(1) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
• ใช้ระบบออนไลน์ทุกข้ันตอนของการคัดเลอืก
• งดการสมัภาษณ ์การตรวจร่างกาย

(2) การรายงานตัวและการปฐมนิเทศ
• ใช้มาตรการการคัดกรองเบ้ืองต้น มาตรการด้านสงัคม และมาตรการด้านอนามัยสิง่แวดลอ้ม
• ใช้ระบบ online conference  และจัดให้ค าปรึกษา/จัดท า clip video แนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์

(3) การจัดหอพัก
• จัดท าแนวปฏิบัติตามมาตรการส าคัญในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้ครบถ้วนท้ัง 5 ด้าน 
• ก าหนดจ านวนนิสตินักศึกษา/ห้อง อย่างเหมาะสม 
• นิสตินักศึกษาควรพักอยู่ภายในหอพักนักศึกษา ไม่ควรออกจากหอพักโดยไม่จ าเป็น 
• จัดให้มีห้องพยาบาล และระบบเฝ้าระวังโรค
• ลดการท ากิจกรรมของนักศึกษาในหอพักนักศึกษา 

(4) การเรียนวิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการ และการประเมินผล
• จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานท้ังแบบออนไลน์และเรียนกับอาจารย์ผู้สอน
• จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ข้อตกลงการเรียนกับอาจารย์ผู้สอน
• จัดให้มีการสอนออนไลน์ในแต่ละรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีนักศึกษาลงเรียนเป็นจ านวนมาก 
• ควบรวมรายวิชา ลดจ านวนห้องเพือ่ลดความซ ้าซ้อนและสร้าง Teaching teams 
• รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ ให้ใช้มาตรการส าคัญในการควบคุมฯ ให้ครบถ้วนท้ัง 5 ด้าน
•ให้จัดกิจกรรมการสอนหรือการแสดงทางดนตรี ผ่านสือ่ออนไลน์ และไม่ควรใช้เวลาในการเรียนการสอนหรือ
ซ้อมดนตรี นานเกิน  30 นาที

•กิจกรรมการเรียนการสอนด้านกีฬา ให้หลีกเลี่ยงชนิดกีฬาท่ีมีการสัมผัสกันของผู้เล่น การมีจ านวนผู้เล่นท่ี
หนาแน่น ให้มีการสอนการฝึกซ้อมในท่ีโลง่ หรือการฝึกซ้อมตามล าพังจากสือ่ออนไลน์ 

• การจัดหาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสทิธิภาพทันสมัยและความเร็วสงู
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1. การก าหนดนโยบาย
(5) การเรียนวิชาภาคสนาม/ปฏิบัติการนอกสถานท่ี/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
• ถ้าอยู่ในสถานการณค์วบคุมได้ยาก ควรยกเลกิหรือชะลอ 
• ถ้าอยู่ในสถานการณ์ควบคุมได้มีความเสี่ยงต ่าหรือควบคุมได้เต็มท่ี ให้หารือร่วมกันกับสถาน
ประกอบการและนักศึกษา

(6) การท าวิจัย/ปัญหาพเิศษ
• ให้พจิารณาตามความจ าเป็น และปฏิบัติตามมาตรการส าคัญในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ให้ครบถ้วนท้ัง 5 ด้าน

(7) การจัดกิจกรรมนักศึกษา การรับน้องใหม่ การประชุมเชียร์
•  ประเมินรายละเอียดของกิจกรรม โดยพจิารณาความเสีย่งในการแพร่เชื้อ
•  ถ้าอยู่ในสถานการณค์วบคุมได้ยากควรยกเลกิการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
• ถ้าอยู่ในสถานการณ์ควบคุมได้ มีความเสี่ยงต ่าหรือควบคุมได้เต็มท่ี ให้ผ่อนปรนเท่าท่ีจ าเป็นและ 
ปฏิบัติตามมาตรการส าคัญในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ให้ครบถ้วนท้ัง 5 ด้าน

• การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ควรปรับรูปแบบเป็นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ โดยเป็นกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์ อยู่ในกรอบประเพณวัีฒนธรรมท่ีสงัคมยอมรับได้ และค านึงถึงสทิธิมนุษยชนข้ันพืน้ฐาน 

(8) นิสิตนักศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษา
• พัฒนาระบบจัดหางาน Job matching online / Work on campus ครอบคลุมงานพาร์ทไทม์ และงาน
ประจ า 

•  จัดกิจกรรม retraining และ upskill นักศึกษา เพือ่ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
• จัด platform รวมกลุม่ท าตลาดออนไลน์ ในกลุม่นิสตินักศึกษา บัณฑิตท่ีจะจบ กลุม่ศิษย์เก่า

นโยบายและเงื่อนไขการเปิดสถานทีท่ าการพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด

การก าหนดมาตรการกลางและ 
แนวปฏบิตัติามกลุม่เป้าหมาย
และกจิกรรมของสถาบนัอุดมศกึษา

4
มาตรการ/แนวปฏิบัตขิอง
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย 
(อาจผ่อนคลาย ได้ตามสถานการณ์)

นักศึกษาไทย

1. การก าหนดนโยบาย
(9) กระบวนการคัดเลอืกนักศึกษาตา่งชาติ
• ใช้ระบบออนไลน์ทุกข้ันตอนของการคัดเลอืก
• แจ้งการเปิดการศึกษาปกติ หรือเลือ่นไปเข้าศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

(10) การเดินทางระหว่างประเทศ
• จัดท าคู่มือการปฏิบัติตนให้สอดคลอ้งกับมาตรการการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดใน

ประเทศไทย แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติก่อนเดินทางเข้าประเทศ
• มีศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจ ท่ีเป็น One stop service ให้ค าแนะน าโดยครอบคลมุสอดคลอ้งกับ

สถานการณ์
• การอนุมัติวีซ่าพร้อมการประกันสขุภาพ 
• ใช้มาตรการการคัดกรองเบ้ืองต้น มาตรการด้านสงัคม และมาตรการด้านอนามัยสิง่แวดลอ้ม

(11) การจัดสถานท่ีพัก
• จัดเก็บข้อมูลประวัติสว่นตัว ประวัติการเดินทาง การติดต่อครอบครัว
• จัดเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า และเฝ้าระวังไม่ให้มีการจัดกิจกรรม ท่ีก่อให้เกิดความเสีย่ง
• งดการออกนอกหอพักโดยไม่จ าเป็น

(12) การจัดการเรียนการสอน
• ในระดับปริญญาตรี ใช้มาตรการแนวปฏิบัติเหมือนกับนักศึกษาไทย
• ในระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ของหลกัสตูร โดยใช้มาตรการควบคุมและ

ป้องกันการแพร่ระบาดแต่ละด้านตามท่ีก าหนด

(13) การท าวิจัย/การปฏิบัติงานนอกสถานท่ี
• ให้พจิารณาตามความจ าเป็น และปฏิบัติตามมาตรการส าคัญในการควบคุมและป้องกันการแพร่

ระบาดให้ครบถ้วนท้ัง 5 ด้าน
• ปรับแผนการศึกษา ให้เรียนรายวิชาอ่ืนทดแทน

นโยบายและเงื่อนไขการเปิดสถานทีท่ าการพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด

การก าหนดมาตรการกลางและ 
แนวปฏบิตัติามกลุม่เป้าหมาย
และกจิกรรมของสถาบนัอุดมศกึษา

4
มาตรการ/แนวปฏิบัตขิอง
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย 
(อาจผ่อนคลาย ได้ตามสถานการณ์)

นักศึกษาต่างชาติ

1. การก าหนดนโยบาย
(14) ด้านการเรียนการสอน 
• จัดให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการการป้องกัน

การแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสขุ  
• จัดอบรมและทีมช่วยเหลอือาจารย์ในการออกแบบการสอนการจัดการเรียนการสอน และเทคนิค

การสร้าง active learning แบบออนไลน์  รวมท้ังพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพหลกัสตูรและ
การเรียนการสอน จัดหาอุปกรณใ์ช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับอาจารย์  ปรับ
ระบบการใช้บริการห้องสมุด

(15) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
• สนับสนุนให้มีงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสขุภาพท่ีดีมากข้ึน 
• ปรับแนวทางการสือ่สารในการปฏิบัติงานร่วมกันภายใน 
• จัดห้องปฏิบัติการวิจัยให้สอดคลอ้งกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดให้ครบถ้วนท้ัง 5 ด้าน

(16) ด้านการบริการวชิาการ
• งดเว้นการออกให้บริการวิชาการในสถานการณค์วบคุมได้ยาก แต่เป็นการให้บริการค าปรึกษาใน

ระบบออนไลน์
• เม่ือสถานการณค์วบคุมได้มีความเสีย่งต ่าหรือควบคุมได้เต็มท่ี เปลีย่นเป็นให้จัดท าแผนการ

ให้บริการวิชาการท่ีมีสดัสว่นการให้บริการในพืน้ท่ีและออนไลน์ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม

นโยบายและเงื่อนไขการเปิดสถานทีท่ าการพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด

การก าหนดมาตรการกลางและ 
แนวปฏบิตัติามกลุม่เปา้หมาย
และกจิกรรมของสถาบนัอุดมศกึษา

4
มาตรการ/แนวปฏิบัตขิอง
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย 
(อาจผ่อนคลาย ได้ตามสถานการณ์)

อาจารย์

13อุดมศึกษาก้าวไกล



1. การก าหนดนโยบาย

(17)  ให้ผู้บริหารก าหนดให้บุคลากรปฏบิัติงานที่บ้าน (Work From Home) และปฏบิัตงิานใน
สถานที่ท าการเท่าที่จ าเป็น โดยไม่มีผลกระทบตอ่การบริการประชาชน รวมทั้งพจิารณา
การเหลือ่มเวลาท างาน และเวลาพักกลางวัน พร้อมทั้งลดกจิกรรมที่ตอ้งมีคนหมู่มาก
เข้าร่วม 

(18)  การก าหนดสัดส่วนการท างานที่บ้านและที่ท างาน การเหลือ่มเวลาการท างาน ให้
เป็นไปตามประกาศตามสถานการณ์

(19)  ให้ผู้บริหารก าหนดงานที่สามารถมอบหมายให้ผู้ปฏบิัตงิานที่บ้านกับงานที่ตอ้งปฏิบัติ
ภายในหน่วยงาน และก าหนดให้ผู้ปฏบิัตงิานที่จะมาปฏิบัตงิานภายในหน่วยงานในแตล่ะ
วันให้เหมาะสมกบัลกัษณะการปฏบิัติงาน  ปรับเปลีย่นกระบวนการให้บริการของงานให้
เป็นระบบออนไลน์  รวมทั้งการปฏบิัตติามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ทั้ง 5 ดา้นอยา่งเคร่งครัด

นโยบายและเงื่อนไขการเปิดสถานทีท่ าการพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด

การก าหนดมาตรการกลางและ 
แนวปฏบิตัติามกลุม่เปา้หมาย
และกจิกรรมของสถาบนัอุดมศกึษา

4
มาตรการ/แนวปฏิบัตขิอง
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย 
(อาจผ่อนคลาย ได้ตามสถานการณ์)

เจ้าหน้าที่/บุคลากร

1. การก าหนดนโยบาย

(20) ประชาสมัพันธก์ารให้บริการของสถาบนัอุดมศกึษาที่เป็น e-Service ทุกช่องทาง 
รวมถงึให้เจ้าหน้าที่ซึง่ประจ า ณ จุดบริการแนะน าประชาชนที่ใช้บริการโดยตรงให้ใช้
บริการผ่าน e-Service ในการตดิตอ่กบัสถาบันอุดมศึกษา

(21) ก าหนดมาตรการชัว่คราวให้ใชช้อ่งทางการรับส่งเอกสารอ่ืน ๆ แทนการให้ประชาชน
เดนิทางมาตดิตอ่ดว้ยตนเอง เช่น การรับส่งเอกสารทางไปรษณีย ์โทรสาร หรือ
ไปรษณยีอ์ิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) โดยให้ถอืว่าเอกสารหลักฐานที่รับส่งผ่านช่องทาง
ดงักลา่วเป็นหลกัฐานโดยชอบตามกฎหมายไปพลางก่อน และหากมีความจ าเป็นตอ้ง
มีการยนืยนัตวัตนหรือใช้เอกสารต้นฉบับแลว้ ให้เปิดช่องทางให้ประชาชนผู้ขอรับ
บริการสามารถยนืยนัตวัตนหรือแสดงเอกสารตน้ฉบับในภายหลงั

(22) การประชุมร่วมกบับคุคลภายนอกให้ใช้ช่องทางออนไลน์

นโยบายและเงื่อนไขการเปิดสถานทีท่ าการพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด

การก าหนดมาตรการกลางและ 
แนวปฏบิตัติามกลุม่เปา้หมาย
และกจิกรรมของสถาบนัอุดมศกึษา

4
มาตรการ/แนวปฏิบัตขิอง
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย 
(อาจผ่อนคลาย ได้ตามสถานการณ์)

บุคลากรภายนอก

1. การก าหนดนโยบาย

(23) ในสถานการณท์ี่ควบคุมได้ยาก ให้คณาจารย ์นิสิตนักศึกษา และบุคลากร งดการ
เดนิทางไปตา่งประเทศ เว้นแตม่ีความจ าเป็นไม่สามารถหลกีเลี่ยง ไดแ้ละตอ้งไดร้ับ
อนุญาตเป็นรายกรณี

(24) แจ้งงดหรือเลือ่นการเดนิทางส าหรับบุคลากรจากตา่งประเทศ

(25) ปรับการจัดการประชุมวิชาการ สัมมนา ที่จะมีบุคลากรจากตา่งประเทศ เข้าร่วม
ประชุม ให้เป็นการประชุมระบบออนไลน์

นโยบายและเงื่อนไขการเปิดสถานทีท่ าการพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด

การก าหนดมาตรการกลางและ 
แนวปฏบัิตติามกลุม่เป้าหมาย
และกจิกรรมของสถาบนัอุดมศกึษา

4
มาตรการ/แนวปฏิบัตขิอง
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย 
(อาจผ่อนคลาย ได้ตามสถานการณ์)

นักศึกษาและบุคลากร
แลกเปลีย่นระหว่างประเทศ

14



1. การก าหนดนโยบาย

(26) ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้ ร้านค้าที่ให้บริการตา่ง ๆ ให้ปฏบิัตติาม
มาตรการการควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดอยา่งเคร่งครัด และปฏบิัตติาม
ประกาศของทางสถาบันอุดมศึกษา

(27) การช่วยเหลอืยกเว้นหรือลดค่าสาธารณปูโภค ค่าเช่าร้านค้าของผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา

ทั้งนี้  หากพบว่าบุคคลหรือหน่วยงานฝ่าฝืนแนวทางการด าเนินงาน ให้
สถาบันอุดมศึกษาส่ังระงับ ยุติ กิจกรรมได้ทันที พร้อมด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
จากผู้มีส่วนเกีย่วข้อง รวมทั้งการคัดกรอง หากตรวจพบผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด

นโยบายและเงื่อนไขการเปิดสถานทีท่ าการพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด

การก าหนดมาตรการกลางและ 
แนวปฏบิตัติามกลุม่เปา้หมาย
และกจิกรรมของสถาบนัอุดมศกึษา

4
มาตรการ/แนวปฏิบัตขิอง
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย 
(อาจผ่อนคลาย ได้ตามสถานการณ์)

ผู้ปฏิบัติงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา

1. การก าหนดนโยบาย

นโยบายและเงื่อนไขการเปิดสถานทีท่ าการพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด

ระยะท่ี 1 พฤศจิกายน 2564

ระยะท่ี 2 ธันวาคม 2564

ระยะท่ี 3 มกราคม 2565

ระยะเวลาความพร้อมในการเปดิ
สถาบันอดุมศกึษา 

ระยะท่ี 1 ไม่เกนิ 25% อาจสามารถใช้พืน้ท่ีเปิดโลง่ของ
สถาบันอุดมศึกษา เช่น สนามกีฬา การจัดการเรียนการสอน
เป็นแบบระบบออนไลน์  และปรับวิธีการจัดการเรียนรู้เป็น
แบบ Problem Based, Project Based

ระยะท่ี 2 ไม่เกนิ 50% อาจใช้พืน้ท่ีโลง่ของสถาบันอุดมศึกษา การ
จัดการเรียนการสอนเป็นแบบระบบออนไลน์ ปรับวิธีการ
จัดการเรียนรู้เป็นแบบ Problem Based, Project Based

ระยะท่ี 3 ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของรัฐในขณะนั้น  
อาจสามารถใช้พืน้ท่ีท่ีเปิดโลง่ของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้
ข้อก าหนดของ ศบค. และจังหวัด การสอนระบบผสมผสาน
ท้ังแบบออนไลน์และเรียนกับอาจารย์ผู้สอน (การฝึกปฏิบัติที่
ใช้อุปกรณภ์ายในสถาบันอุดมศึกษา)

รูปแบบการเปดิสถาบนัอุดมศกึษา การจัดการเรียน
การสอน การปฏบิตังิาน การท ากจิกรรมตา่งๆ 
ภายในสถาบันอุดมศกึษา

5
6

02
เงื่อนไขการเปิด
สถานทีท่ าการ

15อุดมศึกษาก้าวไกล



16

2. เงือ่นไขการเปิดสถานทีท่ าการ

นโยบายและเงื่อนไขการเปิดสถานทีท่ าการพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด

จัดให้มีระบบการดูแลเมื่อมีการติดเชื้อ 
ไ ด้ แ ก่  ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ก ค อ ย 
( Community Isolation)  รองรั บ  หรื อ
ร่วมกับหน่วยงานที่ มี ศู นย์ พักคอย
รองรบั 

• จัดให้มีระบบการดูแลผู้ป่วย COVID 19 ทั้งที่
เป็นระบบของสถาบันอุดมศึกษาเอง หรือใช้
ระบบสนับสนุน WiNS Care ที่เป็นโครงการต่อ
ยอดความรว่มมือของผูบ้รหิารระดบัสงู ในการ
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ  ของหน่วยงานภายใน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

• ให้มีการเชื่อมต่อระบบการดูแลผู้ป่วย COVID-
19 ผา่น Platform ระบบการดแูลผูป้่วยออนไลน์ 
บันทึกการตรวจและเฝ้าระวังสุขภาพ ส าหรับ
ดูแลผู้ป่วยโควิด  โดยหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ไดแ้ก ่ระบบ A-MED ของ สวทช. 
ระบบ weSAFE@HOME ของมหาวิทยาลัย
บูรพา  หรอืระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น
เองกไ็ด้

31

2

4

5

สถานการณ์ในระดับ
พื้นที่คลี่คลาย ให้ใช้
อาคารสถานที่ได้ 

มีความพร้อมในการ
ตรวจโรคด้วย ATK 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ป ร ะ เ มิ น  ท บ ทว น
สถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ในช่วงแรก
ทุก 2 สัปดาห์ 

การเข้ามาปฏิบัติงาน
หรือท ากิจกรรมกลุ่ม 
ไม่เกินกลุม่ละ 25 คน

03
หลกัเกณฑก์ารให้เข้ามา

ปฏบิติังานหรอืท ากิจกรรม
ในพืน้ทีข่องสถาบนัอุดมศกึษา

3.  หลกัเกณฑก์ารให้เข้ามาปฏบิติังานหรอื
ท ากิจกรรมในพืน้ทีข่องสถาบนัอุดมศกึษา

นโยบายและเงื่อนไขการเปิดสถานทีท่ าการพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด

ในระยะที ่1อนญุาตเฉพาะคณาจารย์ บคุลากร 
นกัวิจัย และนสิตินกัศกึษาทีเ่ข้ามาปฏิบตัิงาน 
จัดการเรียนการสอน หรือท ากิจกรรมใน
พืน้ทีข่องสถาบนัอุดมศกึษา

ก าหนดจ านวนผู้ทีเ่ข้ามาในพืน้ทีส่ถาบนัอุดมศกึษา 
โดยค านงึถึงการป้องกันการตดิเชื้อและภูมคิุม้กัน
ของผู้ปฏิบตัิ เช่น  มผีู้ทีไ่ด้รับวัคซีนอย่างนอ้ย 
ร้อยละ 90 ของบคุคลทัง้หมดทีเ่ข้ามาในพืน้ที่
ของสถาบนัอุดมศกึษา เป็นต้น

จ านวนของผูไ้ด้รับอนญุาตใหเ้ข้ามาในพืน้ทีข่อง
สถาบนัอุดมศกึษาไมเ่กินร้อยละ ดังนี้
ระยะที ่1   ไมเ่กิน 25% ของจ านวนผู้ปฏบิตัิงานใน
พืน้ทีใ่นสถานการณ์ปกติ
ระยะที ่2  ไมเ่กิน 50% ของจ านวนผู้ปฏิบตัิงานใน
พืน้ทีใ่นสถานการณ์ปกติ
ระยะที ่3  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของภาครัฐ หรือ
พืน้ที ่ในขณะนัน้

การเข้ามาปฏบิัตงิาน จัดการเรียนการสอน หรือท า
กจิกรรมกลุม่ จ าแนกตามพืน้ที่ควบคุม (ปรับปรุง
เปลีย่นแปลงตามประกาศของ ศบค.) ดงันี้

พืน้ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ไมเ่กนิกลุม่ละ 25 คน    
พืน้ที่ควบคุมสูงสุด                ไม่เกนิกลุม่ละ 50 คน
พืน้ที่ควบคุม                       ไม่เกนิกลุม่ละ 100  คน
พืน้ที่เฝ้าระวังสูง                   ไม่เกนิกลุม่ละ 200 คน
พืน้ที่เฝ้าระวัง                       ไม่เกนิกลุม่ละ 500 คน
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04
กระบวนการ

เข้าใชส้ถานทีอ่าคารเรยีน 

4. กระบวนการเข้าใชส้ถานทีอ่าคารเรยีน 

นโยบายและเงื่อนไขการเปิดสถานทีท่ าการพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด

คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย  และนิสิตนักศึกษาที่
ได้รับค าสั่งหรือได้รับอนุญาตเข้ามาในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา 
หรือพักอาศัยในหอพักของสถาบันอุดมศึกษา จะต้องได้รับ
วัคซีนที่ทางราชการก าหนด หรือที่คณะกรรมการอาหารและยา
รับรอง แล้วแต่กรณี โดยจะต้องได้รับวัคซีนดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสิบสี่ วัน และต้องก าหนดจ านวนผู้ที่ เ ข้ามาในพื้นที่
สถาบันอุดมศึกษา โดยค านึงถงึภมูิคุ้มกนัของผูป้ฏบิัต ิ

หากผูใ้ดเริม่มีอาการของโรคหรอืสงสัยว่าจะตดิโรค 
COVID-19 ให้รบีประสานแจ้งสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ให้ความ
ช่วยเหลือโดยเรว็ตอ่ไป

ทัง้นี ้สถาบนัอุดมศกึษาแต่ละแหง่
จะด าเนนิการตามมาตรการ และจัดท า
ประกาศในส่วนทีเ่ก่ียวข้องตามบริบท

ของสถาบนัอุดมศกึษาต่อไป

17อุดมศึกษาก้าวไกล



สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

มีมติในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

การจดัการเรยีนการสอนนอกสถานทีต่ัง้ : ทีป่ระชมุ เหน็ชอบ

ร่างประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการ

เรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเสนอ 

๒. เรือ่ง (ร่าง) ตัวชีว้ดัผลการด�าเนนิงานและศกัยภาพองค์กร 

กลุม่พฒันาปัญญาและคณุธรรมด้วยหลักศาสนา : ทีป่ระชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ตวัช้ีวดัผลการด�าเนนิงานและศักยภาพองค์กร 

กลุ่มพัฒนาปญัญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา เพื่อก�าหนด

เป็นตัวชี้วัดตามกลุ่มยุทธศาสตร์และให้สถาบันอุดมศึกษา 

ใช้ในการประเมินตนเองเพื่อสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

ต่อไป ตามทีค่ณะอนกุรรมการด้านการพลกิโฉมมหาวทิยาลยั

เสนอ  

๓. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๒๘ (๔)  

แห่งพระราชบัญญติัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(บัญชีรายชื่อผู ้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเห็นชอบ) :  

ที่ประชุมมีมติตามท่ีคณะอนุกรรมการด�าเนินการตาม 

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  

เสนอ ดังนี้  

 ๑.  เหน็ชอบบญัชรีายชือ่ผูท้รงคณุวฒุ ิตามมาตรา ๒๘ (๔) 

แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ตามท�าเนียบที่ ๑ - ๘ 

 ๒.  เห็นชอบในหลักการให้เพิ่มท�าเนียบที่ ๙ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มีความรู ้และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ในการส่งเสริม

สนับสนุนปรัชญาอุดมศึกษาไทย โดยจะเสนอรายชื่อ 

ผู ้ทรงคุณวุฒิให ้ กกอ. พิจารณาเป็นรายครั้ง โดยให ้

คณะท�างานจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ก�าหนดนิยาม 

ค�าว่า “ปรัชญาอุดมศึกษาไทย” “ความรู้ความเชี่ยวชาญ” 

และ “ประสบการณ์” ให้ชัดเจน เพื่อที่จะก�าหนดหลักเกณฑ์

ในการสรรหารายชือ่ได้อย่างถกูต้องตรงตามประกาศกระทรวง

การอุดมศึกษาฯ เร่ือง ก�าหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทย 

และระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนา

ก�าลังคน

 ๓.  เหน็ชอบหลกัเกณฑ์การจดัท�าบญัชรีายชือ่ผูท้รงคุณวุฒิ 

โดย “ระบุต�าแหน่ง แทน การก�าหนดรายชื่อ - ช่ือสกุล  

ของผู้ทรงคุณวุฒิ”

 

๔. เร่ือง มาตรฐานหลักเกณฑ์และวธิกีารแต่งต้ังคณาจารย์

ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ : 

ทีป่ระชมุเหน็ชอบ (ร่าง) ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์ 

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และ 

วิธีการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งทาง 

วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นมาตรฐาน 

เดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามที่คณะอนุกรรมการ

พิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย ์สถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนเสนอ

๕. เร่ือง การก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดท�าค�า 

ของบประมาณ และการจัดท�างบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีด ้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : ที่ประชุมมีมติ 

ตามที่คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนเสนอ ดังนี้

 ๑.  เห็นชอบขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการจัดท�า 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

ด้านการอุดมศึกษา ในความรับผิดชอบของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่เสนอ  

เพ่ือเป็นแนวทางการก�าหนดกรอบระยะเวลาในการด�าเนิน

การเกี่ ยวกับการ จัดท� างบประมาณรายจ ่ ายประจ� า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านการอุดมศึกษา ตามหน้าที่

และอ�านาจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับ

กระบวนการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีที่ส�านัก 

งบประมาณก�าหนด

 ๒.  เห็นชอบ (ร ่าง) หลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�า 

ค�าของบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด 

ของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

เพ่ือให ้ข ้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการพิจารณา

ก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดท�าค�าของบประมาณ 

ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่ 

กฎหมายก�าหนดต่อไป

  ๓.  เหน็ชอบ (ร่าง) แบบส�าหรบัการจดัท�าแผนปฏบิติัการ

และแผนงานงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ด้านการอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน 

สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม น�าไปประกอบการจัดท�าแผนปฏิบัติการ 

การอุดมศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ส่งมาให้ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงฯ พิจารณา และน�าไปเป็นกรอบในการจัดท�า

แผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา ระดับกระทรวง รวมทั้ง 

น�าไปก�าหนดกรอบวงเงินงบประมาณประจ�าปีด้านการ

อุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ น�าเสนอ 

คณะกรรมการการอุดมศกึษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการน�าความเห็นและข้อเสนอแนะ 

ของที่ประชุมประกอบการด�าเนินการต่อไป

๖.  เรื่อง การทบทวนแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิต 

และพัฒนาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐  

ตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร ์การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. ๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐ : ที่ประชุมเห็นชอบกรอบแผนด้านการอุดมศึกษา 

เพ่ือผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 

๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ตามที่ 

คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนเสนอ เพื่อน�าเสนอ

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาต่อไป 

 ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการน�าความเห็นและข้อเสนอแนะ

ของที่ประชุมประกอบการทบทวนแผนด้านการอุดมศึกษา

เพ่ือผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 

๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความ 

ครบถ้วน

 

๗.  เรื่อง แนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 

ของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) : ที่ประชุมเห็นชอบ

แนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน

อุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และการปรับก�าหนดการของ

แผนการด�าเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุ ่มสถาบัน

อุดมศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉม

มหาวิทยาลัยเสนอ 

 ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการน�าความเห็นและข้อเสนอแนะ

ของที่ประชุมประกอบการจัดท�าแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 

ของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้เกิดความ 

เชื่อมโยงของแผนต่าง ๆ และน�าไปสู ่ผลลัพธ์ของภาค

อุดมศึกษาที่สามารถตอบโจทย์ของประเทศ

 

๘. เรื่อง การแก้ไขข้อก�าหนดตามมาตรา ๑๑ แห่ง 

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ :   

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

 ๑) สถาบันวิทยสิริเมธี : เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อก�าหนดตามมาตรา ๑๑ (๕) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาต 

และโครงการใช้จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๑ 

วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
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พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเสนอ 

 ๒) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : ท่ีประชุมมีมติ 

ตามที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเสนอ ดังนี้

    ๒.๑) รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมข ้อก�าหนดตาม 

มาตรา ๑๑ (๑๑) อตัราค่าเล่าเรยีน ค่าบ�ารงุ และค่าธรรมเนยีม

ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสาม  

แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

  ๒ .๒ เห็นชอบให ้ปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์  วิจัยและนวัตกรรม เปรียบเทียบปรับ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรณีแจ้งการแก้ไขข้อก�าหนด 

ตามมาตรา ๑๑ (๑๑) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง และ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

เกินระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด จ�านวน ๓ ครั้ง โดยปรับ 

ครั้งละ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจาก

เป็นการกระท�าความผิดครั้งแรก รวมเป็นเงินจ�านวน  

๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตาม

ความในมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�าหนด 

อัตราค่าปรับฐานความผิดตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราช

บัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๓) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล : รับทราบการแก้ไขเพิ่ม

เติมข้อก�าหนดตามมาตรา ๑๑ (๑๑) อัตราค่าเล่าเรียน  

ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การปรับขึ้นอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียม 

ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามความ ในมาตรา ๑๑ วรรคสาม  

แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ต่อไป 

 ๔) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร : รับทราบการแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อก�าหนดตามมาตรา ๑๑ (๑๑) อัตราค่าเล่าเรียน  

ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

การปรับข้ึนอัตราค่าบ�ารุงการศึกษาและยกเลิกการจัดเก็บ 

ค ่าธรรมเนียมการใช ้โครงข ่ายคอมพิวเตอร ์ของระดับ 

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามความ 

ในมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อไป

๙.  เรื่อง การด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจของ กกอ. 

ตามกฎหมาย : ที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการ

ด้านการติดตามและประเมินผลเสนอ โดยมอบหมาย 

คณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข ้องเป ็นเจ ้าภาพด�าเนินการ 

ตามหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตามที่กฎหมายดังกล่าวก�าหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิผล 

ในการด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๑๐. เร่ือง มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ของนสิตินกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาภาครฐั  และเอกชน 

: ที่ประชุมรับทราบ 

๑๑. เรื่อง กรอบข้อมูลส�าหรับการติดตามและประเมินผล

การด�าเนินการตาม flagships ของ กกอ. : ที่ประชุม 

รับทราบ 

๑๒. เร่ือง ความก้าวหน้าการจัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาการ

อุดมศึกษา : ที่ประชุมรับทราบ

 

๑๓. เรือ่ง ร่างกฎกระทรวงความร่วมมือในการจดัการศกึษา 

การวิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ. .... : ที่ประชุมรับทราบ  
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 “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ ๔๘”

  ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

(กกมท.) ครั้งที่  ๔/๒๕๖๔ มีมติให ้เลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘ จากเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ “เป็นเดือนมกราคม 

๒๕๖๖” โดยก�าหนดให้มีการจัดแข่งขันรอบคัดเลือกดังเดิม

ข้อมูล จำก Facebook : The University Sports Board of Thailand

ประกาศ

เลื่อน
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๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการการบริหารโครงการห้องเรียน

วทิยาศาสตร์ในโรงเรยีน โดยการก�ากบัดแูลของมหาวทิยาลัย 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

 ณ สป.อว. 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ ่มส่งเสริมและพัฒนา 

ผู ้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. (สพ.) กองส่งเสริม 

และพัฒนาก�าลังคน (กสค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๐๒

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการทุนพัฒนาศักยภาพ 

ในการท�างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

 ณ สป.อว. 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ ่มขับเคลื่อนและพัฒนา 

อววน.๑ (กว.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๔๓

๖ , ๑๐ , ๑๗ , ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔
รายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย”

 ณ https://www.facebook.com/UniNet.Thailand

 สอบถามรายละเอียดได้ท่ี ส�านักงานบริหารโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet 

(สบทศ.) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๔๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

(Re-inverting University)

 ณ สป.อว. 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ ่มขับเคลื่อนและพัฒนา 

อววน. ๒ (กท.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๖๓

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (ถนนโยธ)ี 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส�านักงานบริหารวิทยสถาน

สังคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ ศลิปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

(สบว.) โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๖๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา 

การวิจัยและนวัตกรรม

 ณ สป.อว. 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ ่มขับเคลื่อนและพัฒนา 

อววน.๑ (กว.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๔๓

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผน ครั้งที่ 

๙/๒๕๖๔

 ณ สป.อว. 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มนโยบายและแผนการ

อุดมศึกษา (นอ.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๖๐

๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายหน่วย

จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ ่มขับเคลื่อนและพัฒนา 

อววน. ๓ (กพ.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา 

ปฏิทินกิจกรรม พฤศจิกายน  ๒๕๖๔
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วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๔๗

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�า

กระทรวง

 ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๒ (สวทช.)

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๓๔

 เสวนาวิชาการซีรีส์กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓ เรื่อง  

“เล่นแร่แปรธาตุ : วิทยาการโลหะศิลป์ของกรุงศรีอยุธยา”

 ธัชชา Road Trip ย้อนรอยประวัติศาสตร์

 เสวนาวิชาการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา

 ส�านักงานบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

ศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สบว.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๖๐

 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยการน�าหลัก

ธรรมทางศาสนามาใช ้ในการปฏิบัติงาน ประจ�าป ี  

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 โครงการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๖๑

 คัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

หลักสูตรระดับปริญญาโท ทางการสอนในประเทศ/ 

ในต่างประเทศ ปะการศึกษา ๒๕๖๔

 คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพ่ือบริหารโครงการผลติครู

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิต

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

 คณะอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต

 กลุ ่มส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอุดมศึกษา  

(พค.) กองส่งเสริมและพัฒนาก�าลังคน (กสค.)  

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๙๑ – ๕๕๙๓

 การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 

๑๑/๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา)

 กลุ่มสนับสนุนการด�าเนินงาน กกอ. (สก.) กองส่งเสริม 

และพัฒนาก�าลังคน (กสค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๐๕

 การประชุมคณะอนุกรรมการด�าเนินการจัดกิจกรรม 

12th SCiUS Forum 

 กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษด้าน วทน. 

(สพ.) กองส่งเสริมและพัฒนาก�าลังคน (กสค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๐๒

 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดตั้งและ

แบ่งส่วนราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

 การประชุมคณะอนุกรรมการด�าเนินการตามพระราช

บัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

การแบ่งส่วนราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่

ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม

 การประชมุคณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาก�าหนดหลกั

เกณฑ์การก�าหนดพ้ืนที่ใช้สอยในและแนวทางการจัดการ

ศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการขอจัดตั้ง

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 กลุ่มนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิจัย 

และนวัตกรรม (นก.) 

กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม (กขค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๕๔

 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล

 กลุ่มเสริมสร้างธรรมาภบิาลและระบบบริหารจัดการ (สธ.) 

กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (กขค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๖๐
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โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ

โครงการพัฒนาดานการเกษตร

โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

โครงการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ

โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข

โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สื่อสาร

โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม/การศึกษา

โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ

1,861

4,877

808

954 30

1,224

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

1,310
โครงการ

42
โครงการ

72
โครงการ

91
โครงการ

61
โครงการ

24
โครงการ

199
โครงการ

107
โครงการ

1
โครงการ

0
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

12
โครงการ

0
โครงการ

4
โครงการ

11
โครงการ

3,386
โครงการ

142
โครงการ

199
โครงการ

347
โครงการ

59
โครงการ

84
โครงการ

399
โครงการ

261
โครงการ

663
โครงการ

28
โครงการ

38
โครงการ

95
โครงการ

8
โครงการ

22
โครงการ

63
โครงการ

37
โครงการ

523
โครงการ

43
โครงการ

41
โครงการ

29
โครงการ

16
โครงการ

22
โครงการ

76
โครงการ

58
โครงการ

889
โครงการ

29
โครงการ

47
โครงการ

131
โครงการ

7
โครงการ

16
โครงการ

57
โครงการ

48
โครงการ

ที่มา : สำนักงาน กปร.        กรกฎาคม 2563

สำนักงาน กปร. ไดรวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเดือนกรกฎาคม 2563 

มีจำนวนทั้งสิ้น 4,877 โครงการแยกเปนภาคและการพัฒนาดานตางๆ ดังนี้

ภาคเหนือ

ไมระบุพื้นที่

รวม

ภาคใต

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,877 โครงการ


